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Helyzetelemzés 

Munkaközösségünk fenntartói kezdeményezésre alakult a 2018/19-es tanévben. 

Feladatunk az országos mérések intézményi összefogása, értékelési rendszerünk 

összehangolása, a tanulói munka értékelése, a szükséges intézkedések meghozatala és 

végrehajtása. 

Munkaközösségünknek tagja az iskola minden pedagógusa. Bizonyos feladatok csak néhány 

kollégát érintenek, de vannak közös összefogást igénylő feladataink.  

 

I. Mérés, értékelés 

 

A pedagógiai mérés során a tanuló megfigyelhető viselkedését, létrehozott produktumát előre 

meghatározott kritériumok és szempontok szerint egy mérőeszközön rögzített skálához 

illesztjük, hogy az elért eredményt számszerűsítsük. 

 

A tanulók teljesítményének rendszeres mérése, értékelése a pedagógiai folyamat meghatározó 

területe, végigkíséri az oktatási-nevelési folyamatot, s az egyes képzési szakaszokat. Motiválja 

a tanulót, visszacsatol a szaktanár számára, jelzést küld a szülő felé, s folyamatosan segíti az 

iskola ellenőrzési rendszerét.  

 

Fontos a nevelőtestület egészére nézve az egységes értékelési rendszer kialakítása és 

következetes alkalmazása. 

 

Írásbeli számonkérés esetén az alábbi értékelési rendszert alkalmazzuk: 

 

 ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT 

 

elégtelen (1) 0% - 39% 0% - 29% 

elégséges (2) 40% - 59% 30% - 49% 

közepes (3) 60% - 75% 50% - 69% 

jó (4) 76% - 89% 70% - 84% 

jeles (5) 90% - 100% 85% - 100% 

 

II. Fő tevékenységi területeink 

➢ DIFER mérés  

A tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni 

hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és 

kibontakoztatása érdekében az általános iskolák felmérik azon első évfolyamos tanulóik 

körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján 
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az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért 

a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a 

diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. 

➢ országos bemeneti és kimeneti mérések előkészítése, szervezése, lebonyolítása 

matematikából, szövegértésből, természettudományból és idegen nyelvből a 6- 8. 

évfolyamon 

➢ bemeneti és kimeneti mérés matematikából, szövegértésből a 4-5. évfolyamon 

➢ NETFIT mérés (a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata) 

figyelemmel kísérése 

➢ osztályozó- és javító vizsgák szervezése, lebonyolítása, adminisztrálása 

➢ az Oktatási Hivatal által megküldött kompetenciamérési eredmények értékelése - ha 

szükséges-, intézkedési terv készíttetése 

➢ lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos adatszolgáltatáshoz adatok 

begyűjtése, rendszerezése, az intézményvezető-helyettesek számára az adatok 

továbbítása 

A 2022/2023. tanév feladatait és azok határidejét a M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 

128. szám 5465 számában megjelent „A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 

2022/2023. tanév rendjéről” határozza meg. 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ecd576d5221bcc7c7e3103a23fc231c70033132

d/megtekintes (69-72.oldal) 

 

 

III. Az előző tanév értékeléséből adódó elemzés, az egyéb mérési 

eredményekből adódó mutatók, célok, feladatok: 

A 2021-2022. tanév év végi beszámolójában részletesen kimutatásra került a helyi év végi 

mérések eredménye 4-8. évfolyamon, matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv 

tekintetében. Az év végi számszerű eredményeket, azaz a tantárgyi átlagokat is az a beszámoló 

tartalmazza. 

A kompetenciamérések országos központi elemzése alapján a kiértékelés megtörtént, a 2021-

2022. tanév végi beszámolóhoz csatolva, az intézkedési tervvel egyetemben. 

A 2021/2022. tanév NETFIT mérés központi kiértékelése augusztusra történt meg, ezért ennek 

elemzése a jelen dokumentum mellékleteként csatolva van. 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ecd576d5221bcc7c7e3103a23fc231c70033132d/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ecd576d5221bcc7c7e3103a23fc231c70033132d/megtekintes
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1. NETFIT mérés eredményeiből adódó feladatok 
 

 - Egészségesebb táplálkozás  

- A láb dinamikus izomerejének fejlesztése  

- A többi fittségi összetevő legalább szinten tartása  

 

2. Idegen nyelv (angol, német): 

A német és angol órák célja az idegen nyelv megszerettetése, fontosságának tudatosítása, 

alapkövetelmények elsajátíttatása. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy felkeltsük tanulóinkban 

az igényt a nyelvtanulásra, és később se veszítsék el motiváltságukat, amikor egyre több 

nehézséggel kell megküzdeniük az eredményekért, a sikerért. Továbbra is célunk a színes, 

játékos, változatos módszerek alkalmazása az órákon, melyekkel segítjük tanulóinkat a 

használható nyelvtudás ismereteinek elsajátításában. Mindkét nyelv év végi mérésének 

eredményeként megállapítható, hogy az alábbi területeket szükséges erősíteni az idei tanévben: 

- Szókincsfejlesztés, nyelvtani szabályok alkalmazása, mondatalkotás, szövegkiegészítés 

  

3. Magyar nyelv és irodalom tantárgyak: 

A 4. évfolyam év végi eredményeinek tükrében, az 5. évfolyam számára 

Irodalom 

Feladatok: 

- beszédkészség fejlesztése 

- szókincsbővítés 

- hangos, kifejező olvasás fejlesztése 

- néma, szövegértő olvasás fejlesztése 

Célok: 

- saját gondolatok értelmes, érthető kifejezése 

- életkornak megfelelő szépirodalmi és ismeret tartalmú szövegek megértése, szövegértést 

   igazoló feladatok önálló megoldása 

- szóbeli és írásbeli szövegalkotás, a tanult fogalmazási ismeretek alkalmazásával 

Magyar nyelv 

Feladatok: 

Nyelvtani és nyelvhelyességi, valamint helyesírási ismeretek tudatosítása 

Célok: 

A nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása 
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A 6-8. évfolyam számára magyar nyelv és irodalom tantárgyakból, az előző tanév 

eredményeinek tükrében: 

A tantárgy mérése, értékelése három területen történik: szövegértés, hangos olvasás, helyesírás. 

A hangos olvasás év végi eredménye a tanulók jó olvasási készségét tükrözik.  Azon területek, 

melyre folyamatos figyelmet kell a következőkben fordítani a még szebb, még kifejezőbb 

olvasásra: 

- a mondatvégi, mondatközi írásjelek figyelembevétele 

- a kifejező, hangsúlyos olvasás gyakoroltatása 

- a megfelelő artikuláció, a helyes hangképzésre való figyelem 

A szövegértés, a szövegértelmezés alapja Ezért a helyes, értelmes tanulásnak. Minden órán 

fontos szerepe van a szövegértésnek. ennek gyakoroltatása minden órán, minden pedagógus 

feladata. Fejlesztésre szoruló területek: 

- dokumentumok értelmezése 

- saját gondolatok megfogalmazása 

- következtetések levonása 

- csoportosítás szempontjának megadása 

- az esemény időrendbe állítása 

- a feltett kérdésre a szövegből visszakereshető válasz megfogalmazása 

- szavak jelentésének magyarázata 

A helyesírás is minden tanítási órán fejleszthető. Segít az eredmények javításában, ha minden 

szakórán (nemcsak magyarórán) az írásbeli feleleteknél, dolgozatoknál javítjuk, s felhívjuk a 

figyelmet a helyesírásra.  

A helyesírás főbb típushibái, melyet gyakoroltatni kell: 

- szóelemzés elve szerint írandó szavak 

- tárgyragos névszók írása 

- múlt idő jelének használata 

- tulajdonnevek -i képzős alakja 

- számnevek betűvel írása 

- vesszőhasználat felsorolásnál 
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A 4. évfolyam év végi eredményeinek tükrében, az 5. évfolyam számára  

  4.  Matematika 

Alsó tagozatban legfontosabb cél és feladat: 

- a tantárgy megszerettetése 

- tanulási szokások kialakítása 

- matematikai eszközök és azok használatának megismerése 

- alapműveletek elsajátítása 

- a matematika tanulásához szükséges képességek, készségek fejlesztése 

Nehézségek voltak 4. osztályban a következő területeken: 

- szorzótábla elmélyítése 

- mértékváltások 

- szöveges feladatok 

- nyitott mondatok 

- logikai gondolkodást igénylő feladattípusok 

Fejlesztésre javasolt területek: 

- emlékezetfejlesztés, óra eleji ismétlő-gyakorló-felidéző gyakorlások (pl.szorzótábla 

gyakorló játékok) 

- logikai gondolkodás fejlesztése 

- lényegkiemelő képesség fejlesztése 

- matematikai szövegértő képesség mélyítése, szövegösszefüggések értelmezése 

- szabályok felismertetése, követése 

- tevékenységhez kötött gondolkodás további fejlesztése 

- összefüggések felismerésének gyakorlása 

- kreativitás, önállóság, ötletesség fejlesztése a feladatértelmezésben és megoldásban  

A 6-8. évfolyam számára az előző tanév eredményeinek tükrében: 

 A felső tagozat év végi matematika eredményei tükrében a következő célokat tűzzük ki: 

Szövegértési, rendszerezési, logikai feladatokkal, a mindennapi életben használható tudás 

elsajátítására törekvés. A matematikai ismeretek elmélyülése, az összefüggések megértése, 

alkalmazása. 



 
 

 7 

Feladatok: 

- logikai és az elvont gondolkodás, 

- lényegkiemelő képesség, 

- matematikai szövegértő képesség,  

- összefüggések felismerése, értelmezése, jelentőségük meglátásának és az azokhoz 

kapcsolódó szabályok megfogalmazásának fejlesztése 

 

5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való tevékenységek, feladatokat: 

A tanév során lehetőség lesz a felzárkóztatásra, melynek csoportos vagy egyéni formája 

támogatja a mindennapi tanulást és a szaktantárgyakhoz kapcsolódó hiányos ismeretek pótlását, 

gyengébben funkcionáló képességek fejlesztését, a készségek kialakulásához vezető 

gyakorlást. Előnye, a gyerekek egyéni sajátosságainak még inkább szem előtt tartásával, a 

megfelelő bizalmi kapcsolat kialakításával a meglévő ismeretek, képességek, készségek 

mozgósítása, a hiányok pótlására. 

A tehetséggondozás is egy felelősségteljes feladatunk, hiszen a meglévő csiszolatlan 

gyémántokat (legyen az bármilyen tantárgyi ismeret) fel kell fedezni, kiemelt foglalkozással 

kell tudásukat, ismereteiket csiszolni. 

A nyolcadik évfolyam felvételi előkészítő foglalkozásai nagyon hatékonyak, sokban segítik a 

központi felvételit író gyerekek önbizalmát, ismereteiket rendszerezésében, alkalmazásában is 

hatalmas segítséget nyújtanak.  

6. Fejlesztő pedagógiai tevékenység 

A fejlesztő pedagógus munkája elengedhetetlen, hiszen ő az, aki speciális foglalkozásokkal, 

módszerekkel igazán egyénre szabottan tudja a tanulókat fejleszteni. Célja, az egyéni 

fejlesztésre szorulók körének meghatározása, személyes fejlesztésük és figyelemmel kísérésük 

tanulmányaik során.  
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IV. Feladataink időrendben 

Készült a „M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 128. szám 5465 

A belügyminiszter 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről” alapján 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ecd576d5221bcc7c7e3103a23fc231c70033132

d/megtekintes (69-72.oldal), valamint a 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tud

nivalok_idei_orsz_meresekrol_2022_2023 

 

Határidő Feladat Felelős 

2022. augusztus 25. Munkaközösség alakuló értekezlete mérés-értékelés 

munkaközösség-vezető 

 

2022.szeptember 15. Munkaterv leadása mérés-értékelés 

munkaközösség-vezető 

2022.szeptember 5- 23. 

között 

A bemeneti mérésekhez szükséges 

adatok megadása az Oktatási Hivatal 

számára.  

A 6. és 8. évfolyam esetében 

matematika, szövegértés, 

természettudomány és idegen nyelv 

tekintetében. KÍSÉRLETI 

JELLEGGEL a 4. és 5. évfolyam  

szövegértés és matematika 

tantárgyak tekintetében 

intézményvezető-

helyettesek, 

mérés-értékelés 

munkaközösség-vezető  

 

2022.szeptember 5. és 

november 30. között 

A kimeneti mérésekhez szükséges 

adatok megadása az Oktatási Hivatal 

számára a 7. évfolyam tekintetében.  

 

intézményvezető-

helyettesek, 

mérés-értékelés 

munkaközösség-vezető 

2022. szeptember 30.  Év eleji diagnosztikus mérések 

megíratása, kiértékelése magyar, 

idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból 

szaktanárok 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ecd576d5221bcc7c7e3103a23fc231c70033132d/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ecd576d5221bcc7c7e3103a23fc231c70033132d/megtekintes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_orsz_meresekrol_2022_2023
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_orsz_meresekrol_2022_2023
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2022. szeptember 19- 

október 10.  

Az Oktatási Hivatal megszervezi 

az  Nkt.  80.  § (1a)  bekezdése 

alapján a  pályaválasztást 

megalapozó kompetenciák 

vizsgálatát digitális mérő- és 

támogató eszközökkel 

 

 

 

intézményvezető-

helyettesek, 

mérés-értékelés 

munkaközösség-vezető, 

a 8. osztályosok 

osztályfőnökei 

2022.október 10. és 

november 30. között 

 

 

 

október 10-21. 

október 24-november 11. 

november 14-30. 

Bemeneti mérések lebonyolítása, a 

Hivatal által meghatározott ütemezés 

szerint 6. és 8. évfolyam számára 2-2 

mérési nappal, a 4. és az 5. évfolyam 

számára 1-1 mérési nappal 

8. évfolyam: két napon 2*45 perc 

6. évfolyam: két napon 2*45 perc 

4., 5. évfolyam: egy napon 2*30 perc 

intézményvezető-

helyettesek, 

mérés-értékelés 

munkaközösség-vezető,  

érintett osztályfőnökök, 

NOKS-os kollégák 

2022. október 21-ig   Pályaorientációs nap minden pedagógus 

2022. október 17-ig A pályaválasztási vizsgálathoz 

kapcsolódó adatokat meg kell 

küldeni az Oktatási Hivatal részére 

intézményvezető-

helyettesek 

 

2022. október 03.  Az év eleji felmérők eredményeinek 

leadása 

szaktanárok 

2022. október 14. DIFER-mérésben részt vevők 

körének meghatározása 

Bagolyné Takács Enikő és 

az elsős osztályfőnökök 

2022. október 28. DIFER-mérésben résztvevők 

létszámának jelentése az Oktatási 

Hivatalnak 

Bagolyné Takács Enikő, 

intézményvezető-

helyettesek 

2022. november 30. Adatszolgáltatás az Oktatási Hivatal 

részére a kimeneti mérésekhez: 

6-7-8. évfolyamon mind a négy 

területhez (idegen nyelv esetén 6-7. 

évfolyam A1; 8.évfolyam A2 szint) 

4-5. évfolyamon szövegértés, 

matematika területekhez 

mérés-értékelés 

munkaközösség-vezető, 

intézményvezető-

helyettesek 
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2022. december 9-ig  DIFER-mérés lebonyolítása Bagolyné Takács Enikő 

 

2023. január 9–május 12.  NETFIT mérés lebonyolítása testnevelő tanárok 

2023. január 3-március 31. 

 

 

Az Oktatási Hivatal szakmai 

ellenőrzés keretében az általa 

kiválasztott intézményekben 

megvizsgálja a Nkt. 27. § (11) 

bekezdésében foglalt mindennapos 

testnevelés legalább napi egy 

testnevelés óra keretében történő 

megszervezését és annak legfeljebb 

heti két órával történő kiváltásának 

módjait és dokumentálását. 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettesek, 

testnevelő tanárok 

 

2023. február 10-ig 

 

Félévi értekezlet:  

-félévi eredmények összevetése az év 

eleji mérések átlagával 

-tájékoztatás a lemorzsolódással 

veszélyeztetettekről 

-beszámoló az eddig elvégzett 

feladatokról  

-tájékoztató a központi bemeneti 

mérések bevezetésével kapcsolatos 

tapasztalatairól 

mérés-értékelés 

munkaközösség-vezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

 

2023. február 10. Adatszolgáltatás a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókról  

mérés-értékelés 

munkaközösség-vezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

2023.március 6-június 9. Kimeneti mérések lebonyolítása, a 

Hivatal által meghatározott ütemezés 

szerint, a  6. 7.  8. évfolyamok 

számára 2-2 mérési nappal, a 4. és az 

5. évfolyam számára 1-1 mérési 

nappal 

intézményvezető-

helyettesek, 

mérés-értékelés 

munkaközösség-vezető,  

érintett osztályfőnökök, 

NOKS-os kollégák 
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2023. június 10. Év végi szummatív mérések 

megíratása, kiértékelése magyar, 

idegen nyelv és matematika 

tantárgyakból 

szaktanárok,  

mérés-értékelés 

munkaközösség-vezető 

2023. június 15-ig NETFIT-mérés eredményeinek 

feltöltése 

Kimeneti mérések lezárásához 

kapcsolódó intézményi adatrögzítés 

lezárásának határideje 

testnevelő tanárok 

 

intézményvezető-

helyettesek 

 

2023. június 30-ig Nevelőtestületi értekezleten 

elemezni, értékelni kell az országos 

kompetenciamérés, valamint a 

lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulókkal kapcsolatos támogató 

rendszer utolsó rendelkezésre álló 

adatait. A jegyzőkönyvet meg kell 

küldeni a fenntartónak. 

mérés-értékelés 

munkaközösség-vezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

 

2023. június 30-ig Adatszolgáltatás a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókról  

mérés-értékelés 

munkaközösség-vezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

 

 


